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ABSTRACT 

The paper aims to estimate the accumulative concentration of zinc and copper in  

tissues of the tape worm Postgangesia hemispherous, and also be found in some organs 

of its host European fish  Silurus glanis brought from Tigris River in Rashidiya area 

in Mosul city. The concentrations of zinc and copper are determined using atomic 

absorption spectrum microscope after performing the digestion and destruction 

process of the samples and tape worm by high purity concentrated nitric acid 

solution. It was found that the accumulative concentration of zinc was higher than 

that of copper in the both the tape worm and the infected and non-infected fishes. The 

concentration of zinc and copper in the tissues of the worm was (28.1 ± 2.6 & (24.75 ± 

2. 51) g/g of the body weight respectively. A significant difference was observed at a 

probability level (P 0.05) in the accumulative concentration of zinc in the intestine, 

liver, gills, and muscles in both infected and non-infected fishes. It was also found a 

significant difference at same level in the accumulative concentration of copper in 

both the infected and non-infected fishes, but in the liver, gills, and muscles organs 

only. As a the concentration of zinc and coopper is higher in tape worm tissues 

compared with its infected host, so the tape worm  can be used as a vital indicators in 

the environmental monitoring programs to watch the metallic pollution  happening in 

the aquatic. environment. 
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قياس  التركيز التراكمي للخارصين والنحاس في طفيلي الدودة الشريطية 

Postgangesia(Proteocephalus) hemispherous                    

  Silurus glanis ومضيفها النهائي سمكة الجري االوربي 

 من نهر دجلة في مدينة الموصل
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 الملخص

يهدد  الححدإ ىلدق يرددير التركيدز التراكمدي لانخدري الخارصدين والنحداس فدي ان دجة الدددودة 

، وكذلك يرديرها فدي بادأ ضاضداض مضديفها  سدمكة  Postgangesia hemispherousالشريطية 

المأخوذ من نهر دجلة في منطرة الرشيدية في مدينة الموصل. يد   Silurus glanisالجّري األوربي 

يحديد يراكيز الخارصين والنحاس في الاينات والديدان باستخدام  جهاز طيف االمتخاص الدذري بادد 

% ادالي النرداوة. فردد وجدد ضن 65ىجراض املية سحق وهضد  لهمدا بمحلدوا ضدامأ النتريدك المركدز

ركيز النحاس في كل من الدودة الشريطية واألسدما  المخدابة وريدر يركيز الخارصين كان ضالق من ي

 (2.6±28.1المخابة ىذ وجد ضن التركيز التراكمي للخارصين والنحاس في ضن جة الدودة كان بحددود 

مدايكروررامغررام مدن وزن الج د  الدق الترييدح. لدوض  وجدود فدرع ماندوي اندد 2.51±24.75) و

( في التركيز التراكمي للخارصين في األمااض, والكحد, والغالص , والاضالت فدي  P 0.05اضتمالية )

كل من األسما  المخدابة وريدر المخدابة. كدذلك لدوض  وجدود فدرع ماندوي اندد الم دتو  نف د  فدي 

التركيز التراكمي للنحاس في الكحد, والغالص ، والاضالت لكدل مدن األسدما  المخدابة وريدر المخدابة 

لكون يركيز الخارصين والنحاس ضالدق  فدي ضن دجة الددودة الشدريطية مرارندة مد   .يطيةبالدودة الشر

مضيفها المخاب فان  يمكن استخدام الديدان الشريطية كمؤشرات ضيوية فدي بدراما المراقحدة الحي يدة 

 لمارفة التلوث المادني الحاصل في الحي ة المائية.

, اسددما  الجددري االوربددي Postgangesia hemispherousالكلمددات الدالددةد الدددودة الشددريطية 

Silurus glanis.الخارصين والنحاس ، 
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 (Introduction). المقدمة 1
توجد المعادن الثقيلة في النظم البيئية بصور طبيعية وكميات قليلة وتدخل في البيئة المائية من خالل الرياح 

المحملة بالغبار واحتراق الغابات والنباتات, ولكن يزداد تركيزها نتيجة للظروف البيئية وعوامل التعرية واألنظمة 

[. تّعد المعادن الثقيلة من الملوثات الخطرة 1ونشاطات التعدين ]الصناعية والزراعية مثل إضافة األسمدة والمبيدات 

[. وعلى 2التي تدخل في البيئة المائية وتسبَّب خلالً في التوازن البيئي وتنوعاً في الكائنات الحية المائية السيما األسماك ]

مكانية تحللها بوساطة األحياء الدقيقة الرغم من األهمية الحيوية لبعض المعادن الثقيلة إالّ أن لها أثراً ساماً لعدم إ

والعمليات الطبيعية األخرى فضالً عن ثباتها في البيئة وانتشارها إلى مسافات بعيدة عن مصادر نشؤها بفعل الرياح 

[. وتمتاز تلك المصادر أيضاً بقدرتها على التراكم الحيوي في أجسام الكائنات الحية إذ تزداد تركيزها عن 3واألمطار ]

 [. 4ق السلسلة الغذائية  مسبِّبة السميَّة الدائمة لها ]طري

تدخل العناصر الثقيلة إلى السالسل الغذائية المائية ومنها األسماك بطريقتين وهي إما بصورة مباشرة عن  

[, وينتقل تأثيرها السام من كائن حي إلى آخر بطريقة 5طريق الغذاء، أو بصورة غير مباشرة عن طريق الغالصم ]

تغذية عبر السلسلة الغذائية إلى أن تصل إلى اإلنسان الذي هو في قمة الهرم الغذائي. وعليه تُستَخدْم األسماك بشكل ال

واسع في تقييم صحة النُظم البيئية المائية، وتعد متراكماً جيداً للملوثات بسبب تغذيتها على الطحالب واألحياء المائية 

 [. 6موجودة في البيئة المائية ]الدقيقة فضالً عن المواد العضوية ال

زاد االهتمام في السنوات األخيرة بدراسة العالقة بين التطفل والتلوث في البيئات والسيما في البيئات المائية إذ 

اُستخِدمت الطفيليات الداخلية التي تصيب األسماك كإحدى المؤشرات في قياس مدى التلوث بالمعادن الثقيلة الحيوية في 

[ الى ان الديدان الشريطية والديدان شوكية الراس لهما القابلية 9، 8اشار عدد من الباحثين ]  [. حيث7لبيئات ]مثل هذه ا

واستُخِدمت يرقة المسطحة المذنبة  .على تراكم المعادن الثقيلة في انسجتها  بنسبة عالية مقارنة مع انسجة مضائفها

Plerocercoid  للدودة الشريطيةLigula intestinalis  المعزولة من كل من أسماكTinca tinca   [10 واسماك ]

[ كاداة لمراقبة الثلوث البيئي في النظم 11] Rastreneobola  orgenteaمن نوع  Silver sardineالسردين الفضي 

. الطبيعية  للمياه  والحظوا بأن تركيز المعادن بضمنها الخارصين والنحاس في اليرقة  أعلى من مضيفها الوسطي

والدودة  Proteocephalus macrocephalus[ ان تراكم العناصر الثقيلة في الدودة الشريطية 12وكذلك الحظ ]

, وان Anguilla anguillaهي اعلى من اعضاء مضيفهما النهائي األسماك  Anguillicola crassusالخيطية 

  .عنصر النحاس كان تركيزه اقل من الخارصين
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 masculineضرورياً للكائنات الحية بمستويات منخفضة وهو يُّعد كعنصر (Zn)يُّعد عنصر الخارصين 

في أهميتِه لجسم الكائن الحي. فهو ضروري للفعاليات األيضية والتكاثرية الذكرية  (cu)ويوازي عنصر النحاس 

ه احد ، وانDehydrogenase[، وإنه عامل مساعد ألنزيمات النازعة للهيدروجين 13ويساعد على اإلخصاب ]

مكونات هرمون األنسولين فضالً عن دوره المهم في تقوية الجهاز المناعي. وعلى الرغم من فوائد الخارصين 

بمستويات معينة للكائن الحي فإن زيادة تركيزهُ عن الحد المطلوب يؤدي إلى حدوث مشاكَل مثل حاالت التسمم والتهاب 

التبول الدموي, وكذلك فإن نقصانه يسبِّب فقر الدم وتأخر النمو وقلة المعدة واألمعاء وفشل في وظيفة الِكْلية واكبد و

بالمقابل فإن عنصر الخارصين يّعد من الملوثات الشائعة جراء عمليات التعدين وصهر وطالء  .[14اإلخصاب ]

ه في المواد المعادن وصناعة البطاريات الجافة، ويدخل في صناعة السيارات وأنظمة التدفئة المركزية فضالً عن وجود

 [.15العضوية الموجودة في فضالًت الحيوانات وكذلك األسمدة الموجودة في األراضي الزراعية ]

( فإنه الى جانب دخوله في العديد من الصناعات المعدنية والصناعية فإنه Cuأما ما يخص عنصر النحاس )

[. 16من األنزيمات ومسار بناء الهيموكلوبين ]عنصر مهم للكائنات الحية وتكمن أهميته في مشاركته في تكوين العديد 

فالنحاس عنصٌر أساسي وضروري لجميع الكائنات الحية ضمن تراكيز قليلة، إذ أن التراكيز العالية منه يكون ساماً 

Cuوتعزى سميتهُ الى وجوده بصيغة 
+2

[، وان له تأثيٌر 17وتكوينه معقدات مع المركبات العضوية وغير العضوية ] 

 [. 18اضٌح في األسماك من خالل تدني نشاط تغذيتها وضعف نموها ]ساٌم وو

ألهمية عنصري الخارصين والنحاس من المركبات في حياة الكائنات الحية عند تراكيز معينة مسموحة 

الخواص وزيادتها تشكل تلوثا بيئيا والسيما البيئة المائية والتي تسبَّب ضرراً للكائنات المائية وتغييراً غير مرغوب في 

الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للبيئة، يهدف البحث الى الكشف عن تركيز الخارصين والنحاس في الدودة الشريطية 

Postgangesia hemispherous  ومقارنتهما مع انسجة مضيفها النهائي اسماك الجري االوربيSilurus glanis 

 .الطفيلية وتعد االولى من نوعها بالنسبة للدودة الشريطية

 

 المواد وطرائق العمل. 2

علت  مجلتة يت  مهة تة الايتيمية  مت  هرتا Silurus  glanisاستتدمم  استماا الجتاال ابوا ت  

 محةا  ومولما . مهة ة الاييمية يوجم ييرا ماكز مميهة الموصلكم إل  اليمال الغا   م   4 عم 

 

وأغهتتام ح تتول مواجتت  الثتتاوة الحيواهيتتة التتت  ت تتم والميتتاو ا  الغازيتتة و  األل تتا صتته  مو وميتتاوإ إستتالة المتتاء الكرا تتاء  

ة غيتتا الصتتحيالميتتا  تصتتاي  المجتتاا الك يتتا ل ي تت ع عتت  كتتكلا المتتزااإ والمستتاك  جميعرتتا ت تت  علتت  هرتتا مجلتتة و وأ  تتاا 
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 إلتت  تت  ل  ج  , و 2014آكاا ولغايتتة يتترا  2013متت  تيتتاي  الثتتاه   األستتمااعتت  م  . ج  لمهة تتة الايتتيمية م ايتتاة إلتت  الهرتتا

 عتم  األستمااالع ت   مت  و المقي تة, واألمعتاء الغ صتم, و الك تم,  وهت  المزم  مااستترا العيها  ج ستدا  المدت ا حيث ا  

 أمعتاء م  Postgangesia hemispherous ةية  م  الهوإ يل  الميما  اليا ز  ع  . [19حسب ةاي ة ] تيايحرا إجااء

غ سل  العيها  والميما   الماء الم ةا عمة  .واألةوال المت اا ة  غض الهظا ع  أعمااهاكا  األوزا  األسماا المصا ة 

فرفتتت   استتتتدمام اوااب تايتتتي  و عتتتمها وزهتتت  و   .كتتتل علتتت  حتتتمةلمهيتتتوم فتتت   تتتاوااب األلر غ  متتتاا  لتهظيفرتتتا متتت  العوالتتتب ثتتتم ج 

تتتو  و  م حتتتامض الهتايتتتا ستتتتدم  ا   .اء التجا تتتة.م لحتتتي  إجتتتا ( -(20 ظتتت   التجميتتتم عهتتتم ماجتتتةف  ع  يتتت  أكيتتتاو هتتتايلو  وح    

إ اية وكلا   [20] المعزولة م  األسماا وككلا أهسجة المومة األع اء% ي  عملية ه م 65 تاكيز  HNO3الماكز 

العيهتتتا   الجتتتاهو الكرا تتتا      ح  س تتت التتتمومة.و العيهتتتا  كتتتل متتت  غتتتم متتت  وز   0.1متتت  حتتتامض الهتايتتتا لكتتتل  3ستتتم 1

Homogenizer  الحاويتة علت  العيهتا  مت  حتامض الهتايتا يت  المغةاة  اغةيتة محكمتة و الزجاجية  األها يبو ع  ثم

ستاعة يت  ماجتة  72لمتمة  تاكت  األها يتب عتمها  .وكلتا لتستاي  عمليتة الر تمساعة  24لممة  م   70حمام ما    ماجة 

المحاليتل وتعتويض الف تما  الحاصتل  أحجتام تكملتةلإليرتا المتاء الم ةتا  أ  تي ثتم  ,حاااة الغاية بستتكمال عمليتة الر تم

 Atomic Absorptionقيستتت  ابمتصاصتتتية لكتتتل عيهتتتة  مةيتتتا  ابمتصتتتا  التتتكاال  .دتتتا عمليتتتة التييرتتتا  فعتتتل 

Spectrometer   مت  هتوإPerkin Elmer-4000   لت ور ابمتصاصتية إلت  وحتما  تاكيتز وكلتا صتهاعة امايكيتة( وح 

عتتتت  الهتتتتتا م  وحتتتتمة متتتتايكاوغاام متتتت   إك تتتتتم التع يتتتتا ابعتمتتتتام علتتتت  المهحهيتتتتا  ال ياستتتتية للعهاصتتتتا الث يلتتتتة قيتتتتم المااستتتتة 

 .[21] غاام م  الوز  الاةب لكل عيهة والمومة/المعم 

 

لمعمب  وابهحاا  بدت اا ادت   م اميا اي  التحليل اإلحصا   للهتا م  tاستدمم ادت اا 

 غيا المصا ة  المومة اليايةية عهم مستوا احتماليةو المصا ة األسماا ال ياس  لمجموعة 

(P0.05) [22.] 

  (Results and discussion) النتائج والمناقشة. 3
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أع اء اسماا الجاال األوا   ( تاكيز عهصاال الدااصي  والهحاو ي  1ي ي  الجمول  

Silurus glanis  المصا ة والمصا ة  المومة اليايةية غيا Postgangesia hemispherous 

عهم مستوا احتمالية  التحليل اإلحصا  حظ م  والفاوب المعهوية الهاتجة م  التحليل اإلحصا  , وي 

(P0.05)   األع اء المدت اة وه  األمعاء والك م الدااصي  ي   تاكيزوجوم ياب معهوال ي

والغ صم والع    ي  حي  ظرا ياوب معهوية ي  تاكيز الهحاو ي  الك م والغ صم والع    

 ي ة ولم يظرا أال ياب معهوال ي  األمعاء. 

 Silurus  الجاال األوا     أع اء اسمااوالهحاو يالدااصي   التاكيز عهصا  :(1)جمول ال

glanis   

 المصا ة والمصا ة  المومة اليايةية غيا

  ي  المجموعتي  (P0.05 وجوم ياب معهوال عهم مستوا احتمالية              *
 

العهاصا الث يلة الت  توجم ي  ال ي ة الما ية يمك  ا  تتااكم ي  هسيم األسماا م   إ       

ا  معمل تااكم الملوثا  . د ل امتصاصرا الم ايا م  الميا  والغكاء ي  ع ع  ةول السلسة الغكا ية

 مايكاوغاام /غاام م  وز  الع و   المعمل(±ال ياس   ابهحاا تاكيز ال 
 (Cu)الهحاو  (Zn)الدااصي    العهصا

األسماا غيا  الع و
 المصا ة

األسماا غيا  األسماا المصا ة
 المصا ة

األسماا 
 المصا ة

 2.27±17.53 2.25±19.53 *2.1±22.43 2.3±38.80 ابمعاء
 *0.6±19.86 0.9±23.83 *0.7±25.4 3.9±36.7 الك م
 *1.1±14.1 1.35±20.13 *2.26±21.70 3.8±26.8  الغ صم
 *1.86±8.8 2.6±13.35 *1.12±10.98 1.83±17.6 الع   

http://www.kujss.com/


   
 

Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 1, January 2017 

ISSN 1992 – 0849 

                             

 
Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  

 
162 

 

ية يعتمم عل  ةاي ة التعاض والممة الزمهية للتعاض وهوإ العهصا ودصا صه الفيزيا  األسمااي  

وكمية المهو  الموجومة وأعمااها األسماا  هوإ ككلا يإ  [.23] والكيميا ية وتاكيز  ي  ال ي ة الما ية

 .[24امرا ]جسأتااكم العهاصا الث يلة ي   أي اع ي كلرا عوامل تساعم ترا وةاي ة تغكي أهسجتراي  

مدتلفة مثل الحاااة األسماا  عوامل  أجساميتاثا التااكم الحيوال للعهاصا الث يلة ي       

ككلا التغياا  الزمهية ي  ع ع  و  ومستوا التلوث ي  الميا  المحيةة ,ملوحةوالوالحالة الحام ية,  

ي  و ا  المعام  الث يلة تتااكم  مستويا  مدتلفة [, و 4]العما والحجم والحالة الفسيولوجية لألسماا 

التمادل الموجوم  ي  العهاصا  إل وم أال تؤدك م   د ل مدتل  األع اء وقم يع ؛أع اء مدتلفة

. ياع اء الكا   الح  تدتل  هس ياع م  جاهب العمليا  األي ية, إك تدتل   ما تحتوال م  والع و

أهزيما  وهاموها  وماك ا  كيميا ية, و التال  يإ  هك  ابدت يا  لرا ع قة  تاكيز العهاصا 

كيميا ية أو تلا المؤثاة ي  مساااترا ابي ية المدتلفة وهوعيترا ومهرا الث يلة المادلة ي  تااكي را ال

[25.]  

واقل تاكيز ي  تاكيز للدااصي  س جل ي  األمعاء  أعل  ( أ 1وي حظ م  الجمول  

ي  ياقة المسةحة المكه ة  [26الع    ي  األسماا غيا المصا ة والمصا ة ي  حي  وجم ]

Pleroceroid  للمومة اليايةيةTriaenophorus nodulosus  واع اء م يفرا الهرا   األسماا

Perch  م  هوإPerca  fluviatilis    األمعاء ثمي  الك م إ  أعل  تاكيز للدااصي  كا 

األسماا ال  أهمية األمعاء كوهرا ماكزاع  أمعاءلدااصي  ي  التاكيز العال  لس ب  زاويع  .الغ صمي

ع  ةايب المواة المعوية م   أواض لتلا العهاصا ع  ةايب الفم الث يلة هتيجة التعمرماع لتااكم  عض العهاصا 

م   إزالترااات اة العهصا م  المامة المداةية الموجومة ي  األمعاء والكال يصعب  , آو يعزا إل  األمعاء إل الك م 
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متوسة التاكيز ي ل  عم يتاة م  الزم  وكلا  س ب امتصا  [. إ  27] إليهاألمعاء ق ل تحلل الهسيم وهكا ما أياا 

 [. 28]م  المعام  يتم ةاحرا ع  ةايب التغوة  اآلداالزغا ا  ل سم م  المعام  وتاسي را  جماا األمعاء وال سم 

[ 29وجم  ]ما وهكا يتفب م  كلتيرما ا المصا ة وغيالك م ي  األسماا المصا ة ي م  لغ أعل  تاكيز له ي  الهحاو  أما 

وجم اعل  تاكيز ي م  [27أما ] .كاه  ي  الك م واقله ي  الع   الت  ماسرا  معام للهحاو والتاكيز  أعل  أ 

واسماا الجاال ابسيوال  Liza abu  هما اسماا الديه  األسمااي  هوعي  م   ((Mo,Co,Ni,Zn,Cu للعهاصا

Silurus triostegus  ي   حياةAtaturk   اعل  لهحاو ام ج  و  , ي م   الك م والغ صم لك  الهوعي ي كاه ي  تاكيا 

 .ي  األسماا المماوسةالدااصي  كا  اقل م  تاكيز تاكيز الهحاو  , وا الع   يالغ صم  ثمتاكيز ي  الك م 

 Detoxicityيعزا الهس ة العالية للهحاو ي  ع و الك م ال  كوهه ماكز المواة المموية واحم األع اء المزيلة للسمية 

وال سم  تراي سم م  هك  العهاصا يزال سمي .ا  الك م يست  ل معظم العهاصا الممتصة م  الغ صم ع  ةايب الممو , 

والكال يعام  organometallic complexما  معمهية ع وية األمعاء م  الصفااء حيث تكو  مع    إل يع ا  اآلدا

للك م موا مرم ي  تكوي   [. ككلا يإ 26]ااج ع  ةايب التغوظ امتصاصه م  ق ل جماا األمعاء او يةاح ال  الد

[. 12] جزي ا  الميثالوثايوهي  الكال له  ال ا لية عل  ا ة العهاصا الث يلة معرا له لرا ال  أماك  ةاحرا دااج الجسم

ة وهك  ويم الجزي ا  الحيم الك م م  األع اء الهيةة أي ا والت  يتم ييرا العميم م  المسااا  الكيميا ية ل هاء وهميع  و 

 .[30] المسااا  تتم  فعل ابهزيما , م  المعاو  ا  الهحاو يكو  احم العوامل المساعمة لفعل تلا ابهزيما 

 

 

 

كو   يعزا إل  المصا ة  تااكيز متوسةة  م الدااصي  والهحاو ي  غ صم األسماا المصا ة وغياو وج إ 

 راتاكي ي   ع  الغ صم م  المواق  المرمة لمدول العهاصا الث يلة والع و األكثا تعا اع للملوثا  ال ي ية 

زيامة هس ة التااكيز و التال  الكال يعةيرا مساحة سةحية ك ياة تسم   مدول الميا  او الملوثا  و التيايح  والهسج  
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 اات اة العهصا قم يعوم إل س ب تااكم المعام  ي  الغ صم  [ ال  ا 27] أياا وقم. [24] التااكمية ي  الغ صم

وقم  م  الصفا   الغلصمية ق ل تحلل الهسيم, إزالتراالمعمه  م  المامة المداةية ي  الغ صم والكال م  غيا الممك  

 ب تاثياا  ما ية هسجية  ااة.  الغ صم تس    إل مدول العهاصا الث يلة  ال  ا  [31أياا ]

متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتي  أع تتتتتتتتتتتاء األستتتتتتتتتتتماا  اقتتتتتتتتتتتل تااكمتتتتتتتتتتتاع للدااصتتتتتتتتتتتي  والهحتتتتتتتتتتتاو أظرتتتتتتتتتتتا    ي تتتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتتا الع تتتتتتتتتتت

 ,Cu  مااستتتتتتتة لث ثتتتتتتتة عهاصتتتتتتتا ث يلتتتتتتتة  [ يتتتتتتت32] حظتتتتتتتهب متتتتتتتا المصتتتتتتتا ة وغيتتتتتتتا المصتتتتتتتا ة, وهتتتتتتتكا يتفتتتتتتتب متتتتتتت 

Zn, Pb  الميتتتتتتتما  الديةيتتتتتتتة وهمتتتتتتتا  إلتتتتتتت ( لث ثتتتتتتتة ميتتتتتتتما  ةفيليتتتتتتتة اثهتتتتتتتا  يعتتتتتتتوماContracaecum 

bidentatum  وEustrongylides excisus  تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوم للتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمومة اليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايةية  واألدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا

Glanitaenia osculata  األوا تتتتتتتتت والمتةفلتتتتتتتتتة يتتتتتتتتت  استتتتتتتتتماا الجتتتتتتتتتاال Silurus glanis ,  متتتتتتتتت  أ

 األسماا.ي  ع    اع تاكيز  العهاصا الث ثة كاه  اقل

يتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتوزإ ( Cd,Pb,Hg,Cr مثتتتتتتتتتتتتتتتتل  الث يلتتتتتتتتتتتتتتتة بحتتتتتتتتتتتتتتتظ أ  العهاصتتتتتتتتتتتتتتتتا [33وجتتتتتتتتتتتتتتتميا  التتتتتتتتتتتتتتتتككا أ  ]

كتتتتتتتتتل عهصتتتتتتتتتا متتتتتتتتت  هتتتتتتتتتم  وا  , Silurus glanis األوا تتتتتتتتت ع تتتتتتتتت   وغ صتتتتتتتتتم وكليتتتتتتتتتة استتتتتتتتتماا الجتتتتتتتتتاال 

 رتتتتتتتتتا توجتتتتتتتتتمجميعرم بحظتتتتتتتتتوا أ  هتتتتتتتتتك  العهاصتتتتتتتتتا العهاصتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتتااكم   تاكيتتتتتتتتتز عتتتتتتتتتال   يتتتتتتتتت  ع تتتتتتتتتو معتتتتتتتتتي  ولكتتتتتتتتته

  .أي اع   تااكيز اقل ي  ع    السمكة

إلتتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتتتمم متتتتتتتتتتت  إ  التاكيتتتتتتتتتتز ال ليتتتتتتتتتتتل لعهصتتتتتتتتتتتاال الدااصتتتتتتتتتتي  والهحتتتتتتتتتتتاو يتتتتتتتتتتت  الع تتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتتم يعتتتتتتتتتتتزا 

كميتتتتتتتتتة التتتتتتتتتمهو  يتتتتتتتتت  ع تتتتتتتتت   األستتتتتتتتتماا م ااهتتتتتتتتتة متتتتتتتتت    يتتتتتتتتتة األع تتتتتتتتتاء األدتتتتتتتتتاا وهتتتتتتتتتكا األستتتتتتتتت اب مهرتتتتتتتتتا قلتتتتتتتتتة 

 يعتمم عل  غكاء

 [,2] قلتتتتتتتتتتتتتتة اات تتتتتتتتتتتتتتاة العهاصتتتتتتتتتتتتتتتا الث يلتتتتتتتتتتتتتتة   اوتيهتتتتتتتتتتتتتتا  الع تتتتتتتتتتتتتتت   أو [,34] األستتتتتتتتتتتتتتماا 

 .                   [35] ع واع يعابع ي  تااكم المعام  الث يلة  ا  الع    ليس او

لت اي  الموجوم  ي  لابدت   ي  تاكيز العهاصا الث يلة مادل جسم األسماا هو هتيجة  إ   

ما يمك  م حظترا م  د ل تاكيز العهصا  ع و لتااكم عهصا , وا  قماة أال هسيم اووآداع و 
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 إك كاه  ابع اء تت   تاتيب معي  ي  قماترا عل  تااكم عهصا الدااصي  وه .[36]المتااكم ييه

أما عهصا الهحاو يإهه تااكم  األع اء عل  اليكل       .الك م < الغ صم < الع    >األمعاء 

و الم ااهة م  الحموم العليا للتاكيز المسموح  .اآلت : الك م < األمعاء < الغ صم < الع   

ل  حسب ( مايكاوغاام/غاام عل  التوا20و 50للدااصي  والهحاو ي  األسماا والت  ت لغ  حموم  

[, ي م كا  تاكيز 37] 2003ومهظمة حماية ال ي ة الفيماالية لسهة  1983مهظمة الصحة العالمية لسهة 

 .العهصاي  المماوسي   م  الحموم المسموح  را لألسماا

( أ  تاكيز الدااصي  كا  أعل  م  تاكيز الهحاو ي  جمي  أع اء 1وي حظ م  الجمول 

وي عزا الس ب ي  كلا ال  العميم م  العوامل مهرا ادت   عمليا   األسماا غيا المصا ة والمصا ة,

األيض ي  األسماا تجا  هك  العهاصا, وماجة تلوث الماء  رك  العهاصا, وة يعة الغكاء المتويا 

 آلليا   األسماا [, ي  ع ع  امت ا 38لألسماا الت  تدتل  ي  كمية ما يحتويه م  هك  العهاصا ]

عهصا, ي  األسماا تعتمم عل  قا لية الكا   إلزالة ال عهاصاعملية تااكم الهاصا. يع عيفة إلزالة ال

, والفتاة الزمهية المعا ة له, والية امتصاصرا للعهصا إما ع  ةايب ي  الماء عهصاوتاكيز كلا ال

ا كا  ة الماء او الغكاء,  ي  ع  ع  الري ة  او الصواة  الت  يكو  ييرا المعم  عل  هي ة كا  ة او غي

 [. م  جاهب آدا, يرهاا عوامل اداا مثل ماجة الحاااة, وال وة األيوهية, والمالة24ي  الماء ]

الحام ية ولما لرا م  تاثيا ي  الدوا  الفيزيا ية والكيميا ية لرك  العهاصا والت   مواها  

 .[39تؤثا عل  مستويا  تااكمرا ي  اع اء الكا ها  الحية ]
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ة المومة اليايةية ي م  لغ  تاكيز عهصاال الدااصي  والهحاو ي  أهسجوييما يتعلب       

م   هو أعل مايكاوغاام/غاام م  وز  الجسم عل  التاتيب و   51 .2±24.75), (2.6±28.1 حموم

  (.2تاكيزهما ي  أع اء األسماا المصا ة كما م ي  ي  الجمول  

 

 تاكيز عهصاال الدااصي  والهحاو  ميكاوغاام/غاام( :(2)جدول ال
 ي  اهسجة المومة اليايةية م  وز  الجسم 

 

 

 

 

 

تاكيز  أ  إل , والكي  أيااوا [41, 40,  32, 29, 26, 12-9, 7] هك  الهتيجة تتفب م  هتا م كل م  إ 

الغكاء  م ملوثا   ي ية  إل تعاض األسماا ا  أع اء م ا فرا. مهه ي   أعل  هو الميما  أهسجةالعهاصا الث يلة ي  

ي  المعام  زيامة تااكم وهكا  موا  يؤمال إل   للم ي . لعهاصا ي  الهسيم المعوالع  ةايب الفم يؤمال إل  تااكم ا

عل   هتهايو معتو لكو  ا  هك  الميما  تستوة  ي  أمعاء الم ي   م ا فرا أهسجةم    هس ة أعل الميما  اليايةية 

 المههية ياهرا تادك كميا  م  المعام  م  هك  األحماض هاء  [, ي  ع ع  عمم قماترا عل 8] الغكاء والمعام 

 [. 42مما يزيم م  هس ترا ]م يفرا  أمعاءم   األحماض

ملوثا   ي ية ع  ةايب الماء ستكو  هس ة التااكم ي   إل أما ي  حالة تعاض األسماا 

 موق  المومة مادل الم ي  بسيما إ مما هو عليه ي  المومة  أعل الغ صم و  ية األع اء 

والفتاة الزمهية الت  ت  يرا المومة مادل الم ي  كلرا عوامل تؤثا عل  هس ة  والماحلة التةواية 

 .              [43] التااكم الحيوال للمعام  الث يلة

المعمل(   ±التاكيز  ابهحاا  ال ياس 
 مايكاوغاام /غاام م  وز  الع و

 المومة اليايةية العهصا
 Zn 28.1±2.65الدااصي  
 Cu 24.75±2.51الهحاو 
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 كتكلا يت تاكيز الهحاو ي  األسماا المصا ة وغيا المصتا ة و عل  تاكيز الدااصي  زيامة  إ 

يت   وبستيما أهمية ك يتاة( تعم مفيمة لما للدااصي  م  2و 1 كما مو   ي  الجمولي   المومة  أهسجة

متت   أهتتزيمم تتة متتا ي تتااب متت  يعاليتتة  تهالفعاليتتا  الكيموحيويتتة وابي تتية والتكاثايتتة ي تت ع عتت  مستتاهم

الحيتة  الهووية ي  الكا ها  واألحماض والكا وهيماا يض المهو  وال اوتيها  أع   المس ولة األهزيما 

 الام  خالياز وظيفاة تحفيا  في تقوية الجهاز  النااز ي  ي يلنال   ا [. ككلا يالدااصي  مرتم 16كاية ]

الجاساي  ي يساز م   ا   التطاور األنراض،  ولُه مور في نن اللميم نقزونة في تسز م وبيلك البيضزء

يعم لدااصي  يك  يا ومرما. [13]ل حيزنن  ويحزفظ     حيويتهز االخصزب ويسزه  في التكوين الس ي 

مت  العهاصتتا الة يعيتة ولكتت  زيتامة ةاحتته الك يتا هتيجتتة للهيتاةا  ال يتتاية والصتهاعية والزااعيتتة واحتماع 

 .[32] م  الملوثا  ال ي يةواحماع جعله ت

, يرو األدا يع م م  العهاصا المرمة أي اع هظااع ألمواا  األهزيمية الهحاووييما يد  عهصا      
 نن 50 ال  يصل نز في نسز م فزلاحزس  زنل .وم  مة لألحياء الما يةمعيهة ويا  عهم وجوم   مست

 النخت فة كموره في اا ينزت السيتوكرو  البيولوجية التفز الت في تشزرك التي النخت فة اإلا ينزت

الاحزس  ويسزه  .)االمياوسين ثالثي الفوسفيت(زقة في الجس  أوكسيمي , ونسز مته في ااتزج الط

 (SOD) الميسنوتز   أوكسيم سوبر يم   لألكسمة نضزم أا ي  تكوين في بزلتلزون نع الخزرصين

superoxide dismutase  نحزربة في الجس  ماخل لألكسمة  ي يلنل النضزمة النوام أقوى ننوأاه 

 األنلزء نن الحميم انتصزص في ناهز، فضالً  ن أاه يسز م الخاليز أغشية وحنزية الحرة الجيور

 نن الهينوك وبين وبزلتزلي الوقزية تكوين في النه  الحميم اقص نن الجس  يقي وبيلك الكبم نن وتحررهُ 

 ةسام ا تاثيا  لهم   الحم المسموح  ه  أعل  تااكيز  الهحاو وجوم  الم ا ل يإ  .[44الم  ] فقر
عل  الاغم م  [. و 18] ي  األسماا م  د ل تمه  هياة تغكيترا و ع  هموها ظرا كلا  و وحوي

العهاصا الث يلة السامة ي لل م   التاثيا السام للهحاو عهم التااكيز العالية يإ  وجوم الدااصي  م 
هسجة م  ق ل أ الهحاو م  د ل اعاقة او قلة امتصاصهع  تااكمترا حيث ي وم الدااصي   تث ية سمي

والعهاصا السامة للهحاو  لتاثياا ا م للكا   الح   جيمةحماية  وياي هو التال  ياهالحية الكا ها  
 .  [45ابداا ]
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